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Starostlivos
o životné prostredie
Ekonomika starostlivosti
o životné prostredie
Štátny rozpočet
Finančné prostriedky súvisiace s ochranou a tvorbou životného prostredia boli poskytované
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ŠR SR formou dotácií prostredníctvom rozpočtových kapitol príslušných ministerstiev a prostredníctvom Štátneho fondu životného prostredia (SFŽP).
Na celkovej sume investičných prostriedkov 1 825 485 tis. Sk sa Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky (MŽP SR) podiealo čiastkou 1 071 983 tis. Sk (58,7 %) na zvyšku , t.j. 753 502 tis. Sk
(41,3 %) sa podiealo Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (MP SR) sumou 377 139 tis.
Sk (20,7 %), Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) sumou 113 695 tis. Sk (6,2 %),
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR) 141 300 tis. Sk (7,7 %), Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky (MŠ SR) 34 397 tis. Sk (1,9 %), Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny
(MPSVaR SR) 5 993 tis. Sk (0,3 %), Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (MH SR) 33 008 tis.
Sk (1,8 %), Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (MDPaT) 175 tis. Sk (0,0 %),
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (MS SR) 22 293 tis. Sk (1,3 %), Ministerstvo kultúry
Slovenskej republiky (MK SR) 9 800 tis. Sk (0,5 %), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR)
5 726 tis. Sk (0,3 %) a Úrad pre Stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky
(ÚSRSVT SR) 9 976 tis. Sk (0,6%).
Tabuka č. 148: Environmentálne investície rezortov SR financované zo štátneho rozpočtu a zo ŠFŽP
za rok 1997 (tis. Sk)
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Štátny fond
životného prostredia

V roku 1997 bolo schválených 1 037 žiadostí (1 023 v roku 1996) o poskytnutie prostriedkov
zo ŠFŽP. Na základe vydaných rozhodnutí boli uzavreté dohody o poskytnutí prostriedkov z fondu
v celkovej výške 1 184 427 tis. Sk (1 224 336 tis. Sk v roku 1996). V jednotlivých oblastiach boli poskytnuté prostriedky nasledovne:
Tabuka č. 149: Prehad poskytnutých finančných prostriedkov zo ŠFŽP

Na likvidáciu priamych následkov havarijného znečistenia životného prostredia boli na základe
vydaných rozhodnutí ministra životného prostredia uvonené prostriedky fondu na 4 akcie vo výške 298 350 tis.
Sk (v roku 1996 na 6 akcií vo výške 1 762 007,80 Sk).
Výdavky na ekologické akcie ako investičné dotácie boli v celkovej výške 990 176 220,76 Sk.
Skutočnos do 31.12.1997 predstavovala dokrytie dotácií z roku 1996 z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov koncom roku 1996, čerpanie dotácií pridelených v roku 1997 a doplatky dotácií z konečného
vyúčtovania.
Tabuka č. 150: Prehad poskytnutých a skutočne čerpaných prostriedkov zo ŠFŽP za rok 1996
a 1997 (tis.Sk)
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Ekonomické nástroje

Ekonomické nástroje tvorby a ochrany životného prostredia sú chápané ako súčas komplexu
nástrojov riadenia hospodárstva smerujúcich a motivujúcich k šetrnému využívaniu prírodných zdrojov a
znižovaniu znečistenia. V nasledovnej tabuke je uvedená výška zdrojov vybraných ekonomických nástrojov uplatňovaných v roku 1997 porovnávaná s rokom 1996 (mil.Sk).
Tabuka č. 151: Príjmy z vybraných ekonomických nástrojov (mil. Sk)

Tabuka č. 152: Pokuty uložené orgánmi štátnej správy pre životné prostredie (tis. Sk) (príjem ŠFŽP)
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právnych predpisov v oblasti životného prostredia a ich harmonizácie s predpismi platnými v rámci EÚ. Prijaté boli hlavne
tieto všeobecne záväzné predpisy:

• Zákon NR SR 229/1997 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná čas územného
plánu vekého územného celku Košický región

• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 47/1997 Z.z. o Pieninskom národnom parku
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 182/1997 Z.z. o Národnom parku Nízke Tatry
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 258/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Poloniny
• Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 259/1997 Z.z., ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska
planina

• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 41/1997 Z.z. o zisovaní množstva
vypúšaných znečisujúcich látok a údajov o dodržaní určených limitov znečisovania
• Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 268/1997 Z.z. o požiadavkách na
kvalitu palív, o vedení prevádzkovej evidencie a o rozsahu, druhu a spôsobe poskytovania údajov
orgánu ochrany ovzdušia
V legislatívnom procese boli rozpracované
tieto návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov :
1. Návrh zákona o vodách
2. Návrh zákona o ochrane ozónovej vrstvy
Zeme
3. Návrh zákona o Štátnom fonde životného
prostredia
4. Návrh zákona o geologických prácach a štátnej geologickej správe (geologický zákon)
5. Návrh zákona o prístupe k informáciám o životnom prostredí
6. Návrh zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
7. Návrh zákona o odpadoch
8. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky,
ktorým sa vyhlasuje Chočský národný park.
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Posudzovanie vplyvov
na životné prostredie

V roku 1997 sa poda zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP posudzovalo celkom 160 zámerov činností, stavieb a zariadení. Z celkového počtu posudzovaných zámerov 43
podliehalo zisovaciemu konaniu a 117 zámerov povinnému hodnoteniu.
Posudzovanie bolo v roku 1997 ukončené pre 69 stavieb, zariadení a činností. Vzhadom na
nepodstatný vplyv na životné prostredie rozhodlo MŽP SR v zisovacom konaní, že 21 zámerov nebude
alej posudzovaných poda zákona. Z posúdených zámerov najväčšiu skupinu tvorili činnosti súvisiace
s nakladaním s odpadmi (19 zámerov), výstavbou ciest a dianíc (14 zámerov) a výstavbou vodných diel
(7 zámerov).
Záverečné stanoviská, ktoré v hodnotenom období vydalo MŽP SR boli vo všetkých prípadoch
súhlasné s návrhom opatrení na zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie.
Pre zabezpečenie odbornej informovanosti v procese posudzovania a skvalitnenia dokumentácie
bolo do roku 1997 vypracovaných 18 metodických príručiek, z ktorých 11 bolo už publikovaných a 2 videofilmy. Zoznam metodických príručiek na implementáciu zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. publikovaných
do 31. 12. 1997:
• Všeobecná príručka k zákonu NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
(1995)
• Účas verejnosti v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (1995)
• Posudzovanie vplyvu skládok odpadov na životné prostredie (1995)
• Posudzovanie vplyvu chemických technológií na životné prostredie (1995)
• Posudzovanie rozvojových technológií (1995)
• Posudzovanie vplyvov líniových stavieb (dianíc) na životné prostredie (1995)
• Posudzovanie vplyvov spaovní odpadov na životné prostredie (1996)
• Posudzovanie vplyvov odkalísk na životné prostredie (1996)
• Posudzovanie vplyvov objektov živočíšnej výroby vrátane depónií vedajších produktov na životné
prostredie (1996)
• Posudzovanie vplyvov meliorácií na životné prostredie (1997)
• Zdroje informácií o životnom prostredí (1997).
Čo sa týka administratívneho vedenia procesu možno konštatova, že vybavovanie agendy je
plynulé a vykonávané v termínoch ustanovených zákonom. Stanoviská k dokumentáciám od jednotlivých
účastníkov procesu posudzovania svedčia o pochopení práva a povinností ustanovených zákonom. Dobrú
odbornú erudovanos prejavujú i občania, ktorých sa plánovaná činnos bezprostredne dotýka. Vznikajú
občianske združenia a občianske iniciatívy, na presadenie a obhájenie svojich záujmov. Významnú úlohu
v procese zohrávajú i mimovládne organizácie, ktoré vyvíjajú mimoriadne úsilie na presadenie ekologických záujmov. Kvalita dokumentácie sa každoročne zlepšuje.
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Environmentálne hodnotenie
a označovanie výrobkov

Uznesením vlády SR č. 97/1996 bolo schválené vytvorenie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov v SR. Po organizačnom a inštitucionálnom zabezpečení
bol Národný program dňa 15.4.1997 vyhlásený Ministrom životného prostredia SR a zverejnený spolu
s prvými smernicami programu. Prvé smernice boli vydané pre skupiny výrobkov:
Smernica č. 0001 - postená bielizeň zo 100% bavlny
Smernica č. 0002 - toaletný papier zo 100% recyklovaných vlákien
Smernica č. 0003 - papierové vreckovky z recyklovaných vlákien
Smernica č. 0004 - plastové výrobky s obsahom zberových plastov
Smernica č. 0005 - vodou rieditené náterové hmoty
Smernica č. 0006 - vodou rieditené lepidlá a tmely
Smernica č. 0007 - elektrické automatické práčky pre domácnos.
Označovanie výrobkov značkou Environmentálne vhodný výrobok umožňuje výrobcom, ktorí sa
rozhodnú uchádza o priznanie značky, získa výhodu vo zvýšení konkurencieschopnosti ich výrobkov,
čím získajú aj potenciálnu možnos rastu výroby a predaja.
Spotrebiteovi značka Environmentálne vhodný výrobok poskytuje štátom garantovanú informáciu
o minimalizovanom negatívnom vplyve daného výrobku a jeho výroby na životné prostredie, orientuje
širokú spotrebiteskú sféru na nákup a používanie týchto výrobkov. Program je otvorený pre všetky
skupiny výrobkov širokej spotreby s výnimkou potravín, nápojov a liečív, na ktoré sa vzahujú osobitné
zdravotné, hygienické a bezpečnostné požiadavky.
Právo používa značku “Environmentálne vhodný výrobok 0001” získal výrobok:
• Postená bielizeň zo 100% bavlny výrobcu Technoconsulting - Texicom, s.r.o. Ružomberok.
Právo používa značku “Environmentálne vhodný výrobok 0002” získali výrobky:
• Toaletný papier do 25g/m2 “Z” dvojvrstvový Harmasan “Lekno”, “Brečtan”
• Toaletný papier nad 25g/m2 “Z” jednovrstvový Harmasan “Mýval”, “Divý mak”, “Encian” výrobcu
Harmanecké papierne, a.s. Harmanec
Právo používa značku “Environmentálne vhodný výrobok 0005” získali výrobky:
• Farba disperzná akrylátová matná Ekokryl mat V 2045
• Farba disperzná akrylátová lesklá Ekokryl lesk V 2062
• Maliarska farba Farmal V 2073 výrobcu Chemolak, a.s. Smolenice.
Na všetky uvedené výrobky bolo ministrom životného prostredia osvedčené právo používa environmentálnu značku na dobu do konca roku 1999.
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Systémy environmentálneho
manažérstva

Tak ako v ostatných ekonomicky rozvinutých krajinách, aj na Slovensku sa stále vo väčšej miere presadzuje nový trend kontroly pôsobenia vplyvov podnikov a organizácií, ich technológií, výrobkov a poskytovaných služieb na životné prostredie. Popri legislatívnych úpravách vzahujúcich sa na životné
prostredie a alších systémových opatreniach sa postupne uplatňujú systémy environmentálneho
manažérstva (Environmental management systems - EMS). Tieto predstavujú všeobecne použitenú
metódu vedenia organizácie, spájajúcu zásady prístupu ochrany životného prostredia s celkovým riadením
organizácie za účelom dosiahnutia environmentálnych a ekonomických cieov.

Štandardizácia EMS

Základnými štandardami na zavedenie EMS v podnikoch a organizáciách je súbor noriem ISO 14000 pod
skupinovým názvom Environmentálne manažérstvo, vydaných
komisiou medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu
ISO/TC 207. V decembri 1996 bola pod záštitou Ministerstva
životného prostredia SR ustanovená Slovenským ústavom
technickej normalizácie pri ÚNMS v Bratislave Technická normalizačná komisia TNK č. 72 s názvom Environmentálne
manažérstvo. V rámci jej činnosti boli v roku 1997 do sústavy
STN riešené normy:
STN EN ISO 14001 - Systémy environmentálneho manažérstva (Špecifikácia s návodom na použitie)
STN ISO 14004
- Systémy environmentálneho manažérstva (Všeobecné pokyny obsahujúce zásady,
systémy a podporné techniky)
STN EN ISO 14010 - Pokyny na environmentálny audit (Všeobecné zásady)
STN EN ISO 14011 - Pokyny na environmentálny audit (Postupy auditu, Audit systémov environmentálneho manažérstva)
STN EN ISO 14012 - Pokyny na environmentálny audit (Kvalifikačné kritériá pre environmentálnych audítorov).
Vyššie uvedené normy budú vydané v priebehu roku 1998.
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Norma ISO 14001 je pre zavedenie a certifikáciu EMS
certifikačnou normou. Je nezáväzná a bola vytvorená tak, aby
bola použitená v organizáciách akéhokovek typu a vekosti, a
aby zohadňovala rôzne geografické, kultúrne a sociálne podmienky. Účinnos zavedeného systému preverí certifikačný
audit, na základe ktorého udelí certifikačná spoločnos organizácii certifikát.

Tabuka č. 153: Poda normy ISO 14001 boli v priebehu roka 1997 na Slovensku certifikované
nasledovné organizácie

Zdroj: SAŽP

Akreditácia orgánov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva
v podmienkach SR
Dňom 1. 1. 1997 vznikol pri Slovenskom národnom akreditačnom systéme Technický výbor pre
akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy environmentálneho manažérstva (TVA COE). V rámci svojej pôsobnosti TVA - COE vypracoval metodické smernice pre akreditáciu poda
noriem EN 45 012, ISO/IEC Guide 61 a EAC Guide 5 a v zmysle medzinárodných kritérií EARA bola
pripravená pre akreditačný a certifikačný proces odborná skupina posudzovateov a environmentálnych
audítorov.
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ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

Environmentálna výchova zaznamenala v roku 1997 niekoko významných krokov. V apríli SAŽP
organizovala odborný seminár pre pedagogických pracovníkov Ako alej v environmentálnej výchove,
ktorého závery boli jedným z podkladov pre tvorbu koncepcie environmentálnej výchovy. Medzirezortná
Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania bola schválená uznesením Vlády SR č. 846 zo dňa
25. novembra 1997. Zahrňuje opatrenia na zvýšenie účinnosti environmentálnej výchovy a vzdelávania v oblastiach predškolskej a školskej výchovy
a vzdelávania, mimoškolskej environmentálnej
výchovy, ako aj na informovanos obyvatestva
o stave životného prostredia, environmentálne
vzdelávanie štátnej správy a na medzinárodnú
spoluprácu.
V apríli 1997 sa uskutočnil II. ročník medzinárodnej výstavy techniky a technológií životného prostredia ENVIRO Nitra, ktorá sa pravidelne pripravuje pri príležitosti Dňa Zeme.
III. ročník medzinárodného súažného festivalu filmov, televíznych programov a videoprogramov s tématikou tvorby a ochrany životného prostredia
ENVIROFILM sa stal už trvalou súčasou programu aktivít organizovaných k Svetovému dňu životného
prostredia. Medzinárodná porota hodnotila 72 filmov z 19 krajín sveta a hlavnú cenu udelila Dánskemu
filmu režiséra Steena Jensena Páchnuci hrniec s rybami. Súažnú prehliadku filmov počas 4 súažných dní
videlo viac ako 4500 divákov v Banskej
Bystrici a vo Zvolene. V rámci ENVIROFILMu sa uskutočnili konferencie Krajina Človek - Kultúra a Ochrana a medicínske
využitie prírodného prostredia v krasových
oblastiach. Seminár K problémom environmentálnej výchovy v škole bol určený pre
pedagogických pracovníkov, seminár Manažérstvo životného prostredia sa zameral na
predstavenie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania
výrobkov a odborníkom v oblasti ochrany
prírody bol určený seminár Racionálne
obhospodarovanie CHKO BR Poana. Pre
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obyvateov boli do programu zaradené Zelené rozhovory
na témy Stav životného prostredia, Ochrana a využívanie
prírodných zdrojov a medzinárodné aspekty speleoterapie na
Slovensku. Návštevníci festivalu mali možnos pozna prácu
Komisie pre ochranu prírody a životného prostredia pri
príprave ZOH 1994 v Nórskom Lillehameri prostredníctvom
koordinátora komisie Inge Aarhusa. Z výstav najobsiahlejšia
bola výstava Zelený svet, prvýkrát organizovaná ako medzinárodné bienále. Do súaže prišlo 4 564 výtvarných prác
z 281 škôl zo Slovenska, Ruska a Grécka. Výstavy Banskobystrické pozoruhodnosti v Stredoslovenskom
múzeu, Ochrana ozónovej vrstvy Zeme a Ochrana a racionálne využívanie vôd z SHMÚ, monotematická výstava o ochrane Dropa vekého a kolekcia fotografií Fauna, flóra a
krajina CHKO Strážovské vrchy a NPR Súovské skaly
poskytli nový pohad na problematiku životného prostredia
a environmentálnu výchovu. Po festivale sa konali prehliadky festivalových filmov v 9 mestách Slovenska, ktorých úlohou bolo priblíži a podpori záujem o otázky životného
prostredia.
Odborní pracovníci SAŽP lektorovali v Špecializačnom inovačnom štúdiu v časti environmentálna
výchova, ktoré organizuje metodické centrum pre koordinátorov environmentálnej výchovy na školách.
Pravidelne sa organizovali mimoškolské vzdelávacie stretnutia pre deti základných a stredných škôl.
Vemi významné boli aktivity poriadané pre žiakov a študentov škôl pri príležitosti Dní ochrany prírody,
Dňa Zeme a Svetového dňa životného prostredia. Poslucháči sa mohli zoznámi so zaujímavými
umi a ich skúsenosami z medzinárodných expedícií, zoznámili sa so zdravotným stavom obyvatestva
mesta, v ktorom žijú a študujú, so správnou výživou doporučenou pre mladú generáciu, ako aj
s nebezpečenstvom drog.
MŽP SR zriadilo pri SAŽP prvé Stredisko environmentálnej výchovy (SEV) Poniklec
v Manínskej tiesňave s výhadom vytvorenia SEV vo všetkých krajoch Slovenska. Úlohou SEV je priblíži
problematiku ochrany a tvorby životného prostredia a environmentálnej výchovy širokej verejnosti
prispôsobenú na regionálne podmienky.
V roku 1997 pokračovalo vydávanie odborného časopisu SAV Životné prostredie, odborného
časopisu Chránené územia Slovenska a populárneho časopisu Enviromagazín, ktoré vydáva SAŽP.
Zvýšenie environmentálneho povedomia obyvatestva a zapojenie verejnosti do vecí prospešných
sa postupne darí dosiahnu i prostredníctvom
celosvetových akcií, ku ktorým sa hlási i Slovenská
republika. Čisté vody Slovenska je medzinárodná
výzva na vyčistenie vodných tokov a vodných plôch
na Slovensku v rámci akcie Vyčistime svet (Clean
Up the World). Do výzvy sa zapojili takmer všetky
MVO, ktoré majú vo svojom programe projekty zamerané na starostlivos o vodu. Takýmto spôsobom
bolo vyčistené, napr.: NPR Klátovské rameno, riečne
brehy Hornádu (Nadácia SOSNA) a tatranské plesá,
ktorých čistenie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného festivalu potápačských filmov v Tatranskej
Lomnici.
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